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1. Inledning 

Det är ett välkänt faktum att vi idag står inför många stora miljökriser. Temperaturerna höjs, 

isarna smälter och koldioxidnivåerna är höga. Mänskligheten lever på ett ohållbart sätt som 

gör att vi redan i augusti har förbrukat ett års resurser (år 2016 inträffade ”Earth Overshoot 

Day” den 8e augusti) och sedan lever på ”lånade” tillgångar. Även om dessa miljökatastrofer 

ibland används för att diskutera konsekvenserna för människan så finns det organisationer 

som har vänt på situationen och visar konsekvenserna för natur och miljö. En av de mest 

välkända organisationerna som gör det sistnämnda är Världsnaturfonden (internationellt 

kända som WWF) som grundades 1961. WWF är aktivt i över 100 länder och är förmodligen 

mest välkänt för sitt engagemang för att rädda Kinas jättepandor, ett engagemang som idag 

betyder att jättepandan inte längre är klassad som utrotningshotad.
1
 Idag gör WWF mycket 

mer än så och är dessutom aktiva inom sociala medier såväl som de mer traditionella 

medierna (TV, tidningar). En av deras största informationskanaler är Facebook, där deras 

internationella sida har 2 940 037 gillningar.
2
 Detta antal följare gör det möjligt för WWF att 

nå ut med sitt meddelande till en mycket bred publik – men till vem vänder sig egentligen 

deras meddelande till och hur fungerar processen?  

I en tid där meddelanden når sin målgrupp inom några sekunder är det svårt att säga om vi 

kan förlita oss på gamla modeller inom kommunikation. Dessa måste omvärderas och 

undersökas i relation till de nya medierna som är i ständig rörelse och förändring. Dagligen 

uppdateras medierna med nya funktioner och nya möjligheter för fler människor att bekanta 

sig med dessa. Reklam är inte längre bara reklam; i sociala medier är reklam en diskussion. 

Precis som i den ”riktiga” världen utanför internet så kan diskussioner bli högljudda och 

spridas med raketfart. Därför är det också svårt att specificera vilken publik som en kampanj 

eller ett inlägg kommer att nå ut till.  

Harold Lasswell är ett namn som för många förknippas med den linjära 

kommunikationsmodellens uppkomst. Denna modell från 1948, fastän kanske bristfällig, 

används inom företag som en enkel modell för hur meddelande kan utformas och skickas 

iväg. Men är det verkligen lämpligt att använda gamla modeller på så pass moderna och 

outforskade medier så som till exempel Facebook? Är det en effektiv modell eller bör det 

                                                 
1
 Ian Johnston, ”Giant pandas are no longer 'endangered', global experts declare”, The Independent, 4/9 2016, 

http://www.independent.co.uk/environment/giant-pandas-endangered-vulnerable-china-bamboo-iucn-

a7225291.html (2016-12-18) 
2
 Facebook, WWF, https://www.Facebook.com/WWF/likes (2016-10-11) 
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tänkas om kring hur kommunikation på Facebook fungerar? I en tid när sociala medier regerar 

finns det inte plats för chanstagningar; modeller måste omprövas mot dessa nya medier. 

Därför kommer jag i följande uppsats att pröva Lasswells modell samt Dean C. Barnlunds 

transaktiva modell mot tre Facebookinlägg av WWF för att undersöka hur kommunikationen 

förs mellan sändare och mottagare. 

Det är inte utan svårighet som denna analys görs. Att analysera till exempel en interaktiv 

uppmaning, så som marknadsföring på Internet ofta är, blir extra svårt om vi tar 

fragmenteringen av Facebooksidor kontra inlägg med i beräkningen. Facebooks 

delningsfunktion gör att inlägg kan lyftas från sin kontext och hamna på helt andra ställen. Ett 

av exemplen nedan, en uppmaning till interaktivitet och deltagande, har gillats 4500 gånger 

och delats över 300 gånger medan endast 22 kommentarer syns om inlägget nås via WWFs 

sida. Detta utgör en stor svårighet – det är nästintill omöjligt att se hur debatten förs vidare på 

dessa personers profiler. Därmed försvinner en stor del av material som skulle kunna anses 

vara analysmaterial. Detta gör att jag inte kommer att undersöka närmare hur meddelanden 

förs vidare via användares egna sidor utan endast begränsa mig till den aktivitet som faktiskt 

sker på WWFs inlägg. Facebooks egna algoritmer för spridning har också varit för 

komplicerade för att ha i åtanke och det bör läsaren vara medveten om när uppsatsen läses. 

Det som analyseras här är alltså baserat på det som jag personligen har kunnat se från mitt 

Facebookkonto.  

Jag vill också belysa att analysen har ett retoriskt perspektiv och att det relevanta här är hur 

kommunikationen rör sig i Lasswells olika stadier mellan sändare och mottagare, inte 

huruvida kommunikationen är framgångsrik eller ej. Detta eftersom att vi måste förstå hur 

kommunikation fungerar för att kunna analysera retoriken och övertygandet på Facebook. 

Även om Lasswells teorier kan appliceras på rena samtal är fokuset här att titta på 

kommunikation som en strategi för att övertyga, samt kommunikationsvägarna som används. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur moderna sociala medier och deras interaktiva 

natur fungerar i relation till äldre kommunikationsmodeller, mer specifikt Lasswells linjära 

modell och Barnlunds transaktiva, för att analysera deras användbarhet i en internetbaserad 

miljö.  

Jag kommer att närma mig ett par utvalda Facebookinlägg för att svara på frågorna: Hur 

påverkar interaktiviteten kommunikationsprocessen? Går det att använda sig av äldre 
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modeller på ett medium som inte existerade när de skapades? Om svaret är nej; vad är det som 

gör att detta nya medium bryter de klassiska modellernas strukturer? Exempelvis: skapar 

dessa nya medier luckor i de äldre kommunikationsmodellernas strukturer och hur kan vi fylla 

dem? Och slutligen, går det att förstå Facebookkommunikation utifrån Lasswell och 

Barnlund? 

2. Forskningsläge 

Facebookkommunikation är idag ett hett ämne och det finns en mängd artiklar och uppsatser 

som bland annat undersöker hur Facebook som kommunikationskanal påverkar hälsa, 
3
 

politik
4
 och företagande.

5
 Vad denna nya forskning däremot inte behandlar är huruvida våra 

gamla kommunikationsmodeller är lämpliga för de nya sociala medierna.  

I Thomas Niemand, Katharina Hutters & Nicole Gornikels artikel ”Who Says What to Whom 

in Facebook with What Effect? Investigating Electronic Word of Mouth Communication with 

the Lasswell Formula” diskuterar författarna huruvida Lasswells kommunikationsmodell är 

applicerbar på moderna medier. De belyser bristen på forskning inom området och ifrågasätter 

även användbarheten i Lasswells kommunikationsmodell. 

Many scholars suggest that well known components of traditional communication models can be 

regarded as sufficient for this scope (Chiu, Hsieh, Kao, & Lee, 2007; Dobele, Lindgreen, 

Beverland, Vanhamme, & Van Wijk, 2007; Hennig-Thurau et al., 2004; Hinz et al., 2011; Ho & 

Dempsey, 2010; Huang, Lin, & Lin, 2009; Phelps, Lewis, Mobilio, Perry, & Raman 2004). Hsieh, 

Hsieh, & Tang (2012) suggested the Lasswell communication model ”Who (says) what (to) whom 

(in) what channel (with) what effect?” (Lasswell, 1948) to play a key role in understanding 

electronic communication processes. By this formula, communication is most effective, when 

sender, content, channel and receiver match. Despite promising results, Hsieh et al., (2012) 

investigated specific features of video-sharing networks such as YouTube. To our knowledge, the 

ability of Lasswell’s formula for online social networks like Facebook has not been explored.
6
 

                                                 
3
    Elaine Kilabuk, Jeremy A. Greene, Niteesh K. Choudhry, William H. Shrank, ”Online Social Networking by 

Patients with Diabetes: A Qualitative Evaluation of Communication with Facebook”, Journal of General 

Internal Medicine, Volym 26, Nr 3, 2011, s. 287–292, http://link.springer.com/article/10.1007/s11606-010-1526-

3 (2016-11-20) 
4
 ”Mike Westling, ”Expanding the Public Sphere: The Impact of Facebook on Political Communication”,  UW, 

Madison, 2007, http://bytec.co.uk/wp-content/uploads/bytec/manufacturers/pdfs/2012-08-

18_aFacebook_and_political_communication.pdf (2016-11-20) 
5
 Christina Decaire, ”Facebook: Challenges and Opportunities for Business Communication Students”, Business 

Communication Quarterly, volym 73, Nr 4, s. 449-452, 2010,  http://eric.ed.gov/?id=EJ911170 (2016-11-20) 
6
 Katarina Hutter, Nicole Gornikel, Thomas Niemand, ”Who Says What to Whom in Facebook With What 

Effect? Investigating Electronic Word of Mouth Communication With the Lasswell Formula”, s. 2, 2013, 

http://link.springer.com/article/10.1007/s11606-010-1526-3
http://link.springer.com/article/10.1007/s11606-010-1526-3
http://bytec.co.uk/wp-content/uploads/bytec/manufacturers/pdfs/2012-08-18_afacebook_and_political_communication.pdf
http://bytec.co.uk/wp-content/uploads/bytec/manufacturers/pdfs/2012-08-18_afacebook_and_political_communication.pdf
http://eric.ed.gov/?id=EJ911170
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Den generella attityden kring kommunikation på internet (enligt Niemand, Hutter & Gornikel) 

tycks sålunda tyda på att de äldre modellerna fortfarande är användbara, men som Niemand, 

Hutter & Gornikels säger så har Facebook inte prövats mot Lasswells modell. De går vidare 

genom att göra ett försök, men deras forskning går främst ut på att summera enkätsvar 

angående deltagarnas egna upplevda Facebookaktivitet utan att faktiskt undersöka 

Facebookinlägg i sig. Deras slutsats visar att Lasswells modell är användbar (och bekräftar 

därför tesen att äldre modeller går att använda på moderna medier), men de missar den viktiga 

aspekten av Facebooks interaktivitet och förbiser mottagarens tendens att faktiskt svara på det 

meddelande den tar del av, vilket gör att deras forskning inte kan ses som tillräcklig för att 

besvara frågan huruvida de klassiska modellerna faktiskt står emot de nyare medierna. 

Zachary S. Sapienza, Narayanan Iyer och Aaron S Veenstra beskriver i Reading Lasswell's 

Model of Communication Backward: Three Scholarly Misconceptions hur Lasswells modell 

har uppfattats sedan dess uppkomst och kritiserar tanken att den skulle vara för gammal för att 

vara aktuell på våra moderna medier. De menar att ”Lasswell’s construct often becomes the 

’before’ for comparison, and the author’s proposed model becomes the ’after’”. 7, och de 

menar inte måste vara så. De belyser även att det finns en inställning hos vissa forskare, till 

exempel Denis McQuail och Wilbur Schramm, där den linjära modellen tvivlas på.
8
 

Författarna argumenterar dock för att även om modellen är linjär så är den användbar och de 

sammanfattar i sin slutsats att Lasswell uppmanade till förbättring och anpassning baserad på 

kontext, vilket gör att den linjära aspekten inte bör ses som ett så stort problem som det görs. 

Det här är ett påstående som jag inte kommer att argumentera emot, men jag kommer för 

uppsatsens strukturs skull att behålla de redan etablerade kategorierna och inte utöka dessa.  

Min uppsats hamnar i ett mellanläge mellan de två ståndpunkter som beskrivits med syftet att 

undersöka huruvida om Lasswells modell är applicerbar eller inte. Sapienzal, Iyer och 

Veenstra menar att den fungerar medan andra, till exempel McQuail och Schramm, tycker 

motsatsen. Min uppsats blir därmed ett bidrag till denna diskussion. 

                                                                                                                                                         
https://www.researchgate.net/publication/257021955_Who_Says_What_to_Whom_in_Facebook_With_What_E

ffect_Investigating_Electronic_Word_of_Mouth_Communication_With_the_Lasswell_Formula (2016-11-20)  
7
 Aaron S. Veenstra, Narayanan Iyer, Zachary S. Sapienza, ”Reading Lasswell’s Model of Communication 

Backward: Three Scholarly Misconceptions.” Mass Communication and Society, Volym 18, 2015, s.604, 

http://dx.doi.org/10.1080/15205436.2015.1063666 (2016-12-18) 
8
 Ibid, s.601 
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3. Material   

Jag har valt ut tre stycken Facebookinlägg från WWFs internationella Facebooksida ”WWF”. 

Dessa tre finns bifogade som bilagor och heter Bilaga 1, Bilaga 2 och Bilaga 3. Skärmdumpar 

från den officiella kampanjhemsidan finns också bifogad under Bilaga 4. WWF har en 

omfattande Facebooksida som uppdateras med nya inlägg dagligen. På grund av dess storlek 

har jag valt att analysera endast en kampanj; Save Tigers Now. Save Tigers Now startade 

2010 med en budget på 20 miljoner dollar och stöd från Leonardo DiCaprios 

välgörenhetsorganisation LDF.
9
 Kampanjens mål är ha dubblat antalet tigrar till år 2022. 

Kampanjen har valts på grund av sin långa livslängd, dess stöd från DiCaprio samt på grund 

av dess lättillgänglighet för analys; den står alltså ut på grund av att den har lyckats så pass 

länge och på grund av dess ethosförstärkning. Den bedrivs på Facebook, via deras hemsida, 

via Save Tigers Now separata hemsida samt Instagram och Twitter. Att försöka analysera så 

många medier är dock lite av en omöjlighet med tanke på uppsatsens omfång och 

tidsbegränsning och därför har jag valt att till största del fokusera på Facebook, även om jag 

kommer att nämna hemsidan kort.  

Från Facebook har jag valt ut tre olika inlägg av skiftande karaktär som lagts upp under april-

juli 2016. Ett av dessa, Exempel 1 (bilaga 1) är ett tydligt exempel på ett interaktivt inlägg, 

Exempel 2 för en nedtonad dialog med sina fans medan Exempel 3 framkallar starka åsikter. 

Jag har valt att inte visa hela kommentarsfältet i Exempel 1, detta på grund av att jag inte 

anser att kommentarerna bidrar till analysen. I Exempel 2 och 3 finns kommentarer med.  

Att just WWF har valts som exempelmaterial beror dels på att deras marknadsföring är 

effektiv men också på att att de driver en stark opinionsfråga. Eftersom deras huvudmål (att 

värna om djur och miljö) ibland krockar med ekonomiska intressen måste de anstränga sig i 

sin kommuikation (vilken ibland skapar kontroverser och väcker uppmärksamhet), vilket gör 

att deras inlägg och kampanjer skapar en bra analysgrund där olika kommunikationsmodeller 

kan testas. 

                                                 
9
 WWF, ”World Wildlife Fund Announces Partnership with Leonardo DiCaprio to Save Tigers Now”, 27/5 

2010, http://www.worldwildlife.org/press-releases/world-wildlife-fund-announces-partnership-with-leonardo-

dicaprio-to-save-tigers-now (2016-10-27) 
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4. Teori och metod 

4.1 Lasswell och Barnlund – linjär och transaktiv kommunikation  

1948 publicerade Harold Lasswell sin artikel med namnet ”The Structure and Function of 

Communication in Society” där han etablerade ”Lasswells kommunikationsmodell”.
10 

Det är 

en linjär modell som delas in i fem delar: Who? Says What? In Which channel? To Whom? 

With What Effect? Var och en av dessa frågor kan korreleras till ett element och genom detta 

också till en sorts analys.
11

 I en tabell ser dessa ut på följande sätt: 

Question Element Analysis 

Who? Communicator Control Analysis 

Says What? Message Content Analysis 

In Which Channel? Medium Media Analysis 

To Whom? Audience Audience Analysis 

With What Effect? Effect Effects Analysis 

 

Lasswells modell är en av de mest välkända kommunikationsmodellerna men är också en av 

de mest kritiserade. Greenberg och Salwen uttrycker i An Integrated approach to 

communication theory and research att även om Lasswells modell är allmänt accepterad så 

saknar den en beskrivning av hur faktorer är beroende av varandra och innehåller inga aktiva 

element utan beskriver istället bara enskilda områden.
12

  

Vår andra kommunikationsmodell publicerades 1962 av Dean C. Barnlund.
13

 Hans modell är 

en transaktiv sådan. En transaktiv modell ser till skillnad från en linjär modell ut mer som en 

cirkel där meddelandet rör sig fram och tillbaka mellan en sändare som också är mottagaren 

och en mottagare som också är sändaren medan feedback skickas runt mellan de båda. En 

transaktiv modell är betydligt med komplicerad än en linjär sådan då även erfarenhetsfält och 

brus tas i åtanke. Barnlund föreslår att kommunikation är allt för komplicerad för att kunna 

placeras in en linjär kommunikationsmodell då så många andra variabler går förlorade, även 

                                                 
10

 Harold Lasswell, ”The Structure and Function of Communication in Society” The communication of ideas: a 

series of addresses, red. Bryson Ledman, Institute for Religious and Social Studies, New York, 1948 
11

 Ibid, s. 117 
12

 Michael Brian Salwen, Don W. Stacks, (red.), ”Mass communication theory and research: Concepts and 

models”, An Integrated approach to communication theory and research, Lawrence Erlbaum, Mahwah, N.J., 

1996, s. 61–74 
13

 Dean C. Barnlund, ”Toward a Meaning-Centered Philosophy of Communication” Journal of communication, 

Oxford University Press, 1962;12:197 



8 
 

om det är lockande att följa en A-B-C-struktur. Kommunikation måste snarare ses som 

cirkulär och interaktiv och han beskriver den som följande:  

New conceptual opportunities may arise if functional terms, such as sending and receiving – or 

better, encoding and decoding – are substituted for the former labels. It is clear, then, that these are 

operations and that, as such, they may assume a variety of patterns: symbolizing and interpreting 

may go on in a single person when he is alone; meanings may develop in two or more 

communicants simultaneously; messages, in the absence of either a source or receiver, may 

generate effects; meanings continue to flourish or deteriorate long after they are initiated, and so 

on. 
14

 

Den transaktiva modellen bygger därmed på tanken att ett meddelande inte bara levereras 

mellan sändare och mottagare utan att båda rollerna är samma sak. Det behövs inte någon 

lång struktur så som Lasswell föreslår utan när ett visst element saknas kan det ersättas med 

något annat. Barnlunds kommunikationsmodell är således mer flexibel och bygger på att 

kommunikation är beroende av antydningar, vilka spelar på deltagarnas erfarenheter och 

hjälper till att trigga igång den gemensamma kommunikationen. Båda måste dela dessa 

erfarenheter och tillsammans bygga meningen bakom meddelandet. 

I en illustration ser Barnlunds modell (förenklad) ut ungefär såhär:
15

 

                                                 
14

 Dean C. Barnlund, Communication Theory, ”A Transactional Model of Communication”, red. C.D 

Mortensen, New Brunswick, New Jersey, 2008, s.50 
15

 Egenritad modell baserad på: Businesstopia, ”Transactional Model of Communication”, 

https://www.businesstopia.net/communication/transactional-model-communication (2016-11-15) & Dean C. 

Barnlund, Communication Theory,  ”A Transactional Model of Communication”, red. C.D Mortensen, New 

Brunswick, New Jersey, 2008 
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4.2 Perelmans auditoriebegrepp 

Till min hjälp kommer jag även att använda mig av Chaïm Perelmans auditoriebegrepp: detta 

på grund av den fjärde frågan i Lasswells modell; ”To Whom?” som syftar till en 

publikanalys. I och med att en faktisk publik inte existerar i den här analysen (eftersom att den 

sker online och inte fokuserar på en faktisk massa) utan till stor del måste tänkas fram så har 

jag valt att se dem som auditorier, vilket tillåter oss att föreställa oss publiker utifrån det 

tilltänkta meddelandet. 

Enligt Perelman finns det två olika sorters auditorier (publiker). Dessa delas in i det 

universella och det partikulära. Skillnaden mellan de två ligger inte i hur många åhörare som 

ingår i auditorierna, även om begreppen antyder det, utan det är snarare en kvalitativ aspekt 

som avgör skillnaden. Om en talare vänder sig till ett universellt auditorium vänder hen sig till 

de som är kompetenta och förnuftiga, medan ett specialiserat auditorium förutsätter att det 

finns en gemensam nämnare hos talare och publik. Denna nämnare består ofta av en förutsatt 

kunskapsövertygelse. Som exempel på det partikulära auditoriet skulle vi kunna tala om 

vetenskapsmän på en vetenskapsmässa: när forskaren som ska gå upp på scenen ska tala 

förutsätter hen att sitt auditorium redan är införstådda med vissa teser. Hen behöver inte 

förklara grundläggande fysiska lagar då alla som talet är riktat till redan har accepterat dessa 

premisser.
16

 

Perelmans universella auditorium är än mer komplext men är inte särskilt relevant för den här 

uppsatsen och kommer därför inte att diskuteras närmare, då jag anser att det redan rör sig om 

ett partikulärt auditorium när frågan ”To Whom” ställs. Det universella auditoriet är därmed 

inte användbart – däremot kommer jag att försöka finna partikulära auditorier för att försöka 

fastslå vem denna ”whom” skulle kunna vara.  

4.3  Kjeldsen - internetretorik 

Vidare använder jag mig av Jens E. Kjeldsens internetretorik som ger ett perspektiv på de 

strategier som används när kommunikation sker online. Kjeldsen menar att internetretoriken 

skiljer sig från den traditionella på grund av avsändarens svårighet att kontrollera när, hur och 

var mottagaren tar del av ett meddelande.
17

 Publikens nyckfulla natur gör också att texter ofta 

kopieras och fragmenteras, vilket gör att avsändarens ursprungliga meddelande ibland kan 

                                                 
16

 Chaïm Perelman, Retorikens Imperium, Ödåkra, Retorikförlaget, 2013 
17

 Jens E. Kjeldsen, ”Politisk retorik i tv, radio – och online. Ett medieteoretiskt perspektiv” Retorisk kritik: teori 

och metod i retorisk analys, Jon Viklund, Patrik Mehrens, Otto Fischer (red.), Retorikförlaget, Ödåkra, 2014, 

s.348 
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vara svårt att finna. Kjeldsen belyser också internets unika kommunikationsregler; här är det 

ofta svårt att skilja mellan talare och publik och dessa roller är dessutom ombytliga. En sådan 

retorik är svår att analysera, men Kjeldsen menar att internetretorik följaktligen kan bidra med 

tre nya perspektiv; mottagaraktivitet, distribution och mobilisering. I den här uppsatsen 

kommer jag speciellt att använda mig av mottagaraktivitet och distribution, detta på grund av 

att begreppet mobilisering mer syftar till att förklara när internetretoriken tar sig utanför den 

digitala världen för att åstadkomma verkliga samlingar eller protester vilket inte ligger i linje 

med den här uppsatsens undersökningsområde.  

Mottagaraktivitet är namnet för den retorik som sker när publiken (mottagaren) aktiveras 

och också deltar i det meddelande som talaren försöker få fram. Detta begrepp förklarar en 

stor skillnad mellan den mer traditionella retoriken och denna nya retorik – talaren har gått 

från att tala till publiken till att tala med publiken. Interaktiva kampanjer är numera ett vanligt 

förekommande kampanjalternativ och publiken får själva delta i och forma reklam och 

kampanjer.  

Retorisk distribution är namnet för den delning och distribution som sker när mottagarna 

själva fungerar som distributionskanaler. Publiken förvandlas till sändare för den ursprungliga 

talaren och meddelandet sprids snabbt genom att publiken skickar, gillar och diskuterar 

texten, videoklippet eller bilden. I ett sådant läge nyttjar den ursprungliga talaren sin publiks 

ethos för att ytterligare stärka sitt eget. Om en god vän propsar på att just det här är fantastiskt 

och går i god för produkten lär du förmodligen vara mer positiv till den än om du bara sett en 

annons.  

Internet förvandlar alltså även publiken till aktiva deltagare i den retoriska processen för 

spridandet av meddelanden. 
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5. Analys 

5.1 Who? 

Lasswells modell börjar med frågan Who?, vilket alltså mer specifikt syftar att undersöka vem 

som är sändare.  

Vi skulle utan vidare kunna säga att svaret på Lasswells första fråga helt enkelt är WWF, men 

då görs svaret lite för simpelt. Förvisso är det WWF som står bakom meddelandet, men inom 

Facebooks värld måste användaren också fråga sig – vem ligger bakom WWFs 

Facebookinlägg? Eftersom att det i det här fallet inte bara rör sig om ett meddelande, då 

inlägg publiceras dagligen, utan kanske flera hundra så är det sannolikt att användaren redan 

här antagit en källkritisk ton gentemot inläggen. Det finns dessutom bakomliggande 

information utöver våra exempelinlägg, nämligen kampanjhemsidan. I exempelinläggen finns 

det inget som tyder på att det finns en sådan, men den aktiva tigerkämpen kan lätt hitta 

savetigersnow.org. Återigen är det WWF som står bakom men på hemsidan syns även en till 

logga; Leonardo DiCaprios välgörenhetsorganisation LDF.
18

 I och med detta dyker ännu en 

sändare upp. Visserligen jobbar de båda organisationerna tillsammans men DiCaprio är 

tillräckligt känd för att stå själv. Att Leonardo DiCaprio ”lånar” ut sitt namn ger WWF en stor 

fördel, för det som sker är att det inte bara är en organisation, som ibland anses vara 

kontroversiell, som står bakom meddelandet utan också en folkkär skådespelare. DiCaprio har 

ett starkt ethos och genom att låna det vinner WWF inte bara trovärdighet till sina egna ord 

utan vinner också över individer som är stora fans av DiCaprio.  

Dock möts vi av att WWF på Facebook inte självklart enbart sedd som organisationen WWF, 

speciellt om de jämförs med andra organisationer och företag på Facebook. Företag rider i 

nuläget på en trendvåg där – ofta kundsupport – svarar på kommentarer i kommentarfältet. 

Oavsett om dessa företag väljer att låta sina anställda svara med namn eller endast i 

”företagets anda” så är illusionen om det stora företaget bruten; bakom datorskärmen sitter det 

trots allt en annan människa och skriver inläggen. Den höga individnivån gör därmed att 

inläggen känns mer personliga. Något som också skulle kunna bidra till känslan av att vi har 

att göra med en person och inte ett stort företag är snabbheten som mediet ger. Förutom att 

användarna (mottagarna) kan kommentera eller gilla snabbt så kan såklart WWF göra samma 

sak, vilket ger känslan av att WWF är en Facebookanvändare som alla andra. De anpassar sig 

                                                 
18

 WWF, ”Save Tigers Now”, http://www.savetigersnow.org (2016-11-18)  
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därmed till Facebooks klimat och suddar således ut gränserna mellan individen och det stora 

företaget ytterligare. 

När vi då tittar på de utvalda Exempelinläggen (Bilaga 1, 2 & 3) utifrån de delade tankarna 

kring vem som kan vara avsändaren – är det WWF som organisation, en enskild arbetare, 

LDF? – så framkommer olika resultat.  

I Exempel 1 ges ett mycket professionellt intryck där lite personlighet lyser igenom.   Det är 

främst ett informationsinlägg och tonen är, trots positiv, även ”tråkigt professionell”. Det 

finns inget som förråder ”WWF” – ingen rolig kommentar eller mer personlig vinkling.  

Exempel 2 är en helt annan situation. Inte nog med att tonen är mycket mer relaterbar och 

mjuk utan inlägget innehåller även emojis. Användandet av emojis är generellt mer associerat 

till privatpersoner (även om företagsanvändandet växer) vilket gör att inlägget får en väldigt 

individuellt anpassad effekt.
19

  Inlägget har dessutom ett väldigt glatt meddelande. Det finns 

inga hemska nyheter, inga jobbiga bilder eller uppmaningar till att skänka pengar. Allt som 

görs är att lägga upp en gullig bild på en tiger och be användarna berätta sina favoritsaker med 

tigrar. Bilden av den allvarliga situationen där WWF och LDT står bakom tycks upplösas – 

här finns inga hemskheter. Vem är det då som användaren möter i ett sådant inlägg? Är det 

WWF & LDT med Save Tigers Now-kampanjen, är det personen bakom datorskärmen 

(individen som använder emojis) eller är det en blandning? Jag vill påstå att vi här ser en liten 

glimt av hur två bilder av sändaren smälter samman. Dels syns WWF, alltid närvarande och 

med ett starkt ethos, men personen bakom skärmen och själva författaren till inlägget syns 

likväl. De båda, ”den stora organisationen” och den enskilda arbetaren, konkurrerar inte utan 

tycks snarare komplettera varandra.   

Exempel 3 är mer rent och rakt på sak. Det saknar roligheter; fokus ligger helt och hållet på 

meddelandet, vilket i sig är antagligen är det som stärker WWFs position allra mest. Eftersom 

WWF är mycket tydliga med sina försök att öka tigerpopulationen så finns det inga tvivel om 

vilka som står bakom meddelandet att tigerpopulationen faktiskt har vuxit. Det är en 

triumferande ton bakom meddelandet – en ton som bara WWF är reserverad att använda i 

frågan. De positiva nyheterna gör mycket för WWFs ethos och det är i det här samt det första 

exemplet som Lasswells modell kanske är mest användbar. Det finns egentligen inget tvivel i 

                                                 
19

 Bobby Stemper, ” Marketing with Emojis: The 20 Best & Worst Emoji Marketing Campaigns ”, AdHawk, 

21/1 2016, https://blog.tryadhawk.com/feature-posts/emoji-marketing/ (2016-11-18) 

https://blog.tryadhawk.com/feature-posts/emoji-marketing/
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vem som Facebookanvändaren ska tänka sig stå bakom meddelandet samtidigt som sändaren 

och meddelandet stärker varandra. 

Däremot är det andra exemplet mer intressant och också möjligen en effekt av Facebooks 

speciella struktur. Hur uppfattas då sändaren? Vem är det som användarna ser? Visserligen 

syns WWFs logga klart och tydligt, men kan användaren verkligen lita på att det är 

organisationen som står bakom ett så ”simpelt” och upplyftande inlägg, eller är sändaren i det 

fallet faktiskt bara en av WWFs anställda? Jag skulle säga att det är relativt enkelt för 

användaren att förstå att det är WWF som står bakom meddelandet och att det istället blir en 

fråga om vilken roll som WWF här tar sig an. Lasswells stora fråga blir därför svår att 

besvara. Who? På Facebook kan det finnas många svar, allt beroende på organisationens val i 

kundhantering, ton, emojianvändning samt innehåll. I kontrast mot till exempel en 

tidningsannons så kan Facebookinläggen vara mycket mer oklara i vem som står bakom 

orden. I våra exempel möter vi således en sändare med många olika roller. Är det WWF, 

LDT, WWFs anställda eller emojianvändaren (som blir en slags representation för den 

enskilda anställda)? Det verkar vara så att Who? är beroende av inläggets innehåll och inte 

nödvändigtvis vilken organisation eller logga som pryder inlägget.  

Men Lasswells första fråga går inte bara att appliceras på sändaren. I ett något annorlunda 

medium än dem som Lasswell först testade sin modell på så dyker det upp svårigheter redan i 

fråga ett. På Facebook finns nämligen möjligheten att redan från början analysera även 

mottagaren som en sändare. Detta sker bekant på grund av kommentarsfältet, gilla-funktionen 

och delningsfunktionen, vilket öppnar upp för en bredare definition av vem ”Who” faktiskt är. 

Om en användare väljer att till exempel dela WWFs inlägg på sin egna privata sida blir 

dennes ethos en del av trovärdigheten bakom meddelandet. I exempel 2 ser vi dessutom 

många namn i kommentarsfältet som tyder på en blandning av etniciteter som alla uttrycker 

sin kärlek för tigrarna. Deras kollektiva engagemang blir ett starkt lyft för WWFs tigerfråga, 

vilket i sin tur stärker deras ethos och ”goda” image. Jag kommer att diskutera användarnas 

påverkan närmare i nästkommande delar. 

Därmed kan vi besvara Lasswells första fråga, även om svaret inte är helt enkelt. Mottagarens 

uppfattning av vem ”Who” är tycks skifta beroende på inläggets innehåll och utformning. I de 

mer seriösa inläggen får mottagaren känslan av att det står en stor organisation bakom 

meddelandet medan Exempel 2 ger bilden av att sändaren snarare är en enskild arbetare. Den 

enskilda arbetaren är naturligtvis också kopplad till WWF och det finns nog inga tvivel om att 
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det är just de som står bakom inläggen, men det intressanta ligger i ”personifieringen” av 

sändaren. På grund av det snabba och individanpassade klimatet fläckas även WWF av en 

individkänsla trots sin organisationsstatus, speciellt när de använder sig av emojis och ett 

enklare språk. Facebook skapar således en mer personlig effekt, vilket gör att användaren i 

gengäld också uttrycker sig på ett mer familjärt sätt. Gränsen mellan vem som egentligen är 

sändare – är det WWF, de användare som kommenterar eller de som delar? – löses också upp; 

alla tre är i det här fallet sändare och också mottagare. Även denna roll kommer att diskuteras 

i nästkommande avsnitt. 

 

5.2 Says What? 

Lasswells andra fråga är ämnad till att utforska själva meddelandet. Vad sägs egentligen i de 

meddelanden som WWF skickar ut? 

Vårt första exempel lyder som följer: 

Monday Motivation: This year is the halfway point of Tx2 - the global goal to double wild tiger 

numbers. There has been some amazing progress so far, with the number of wild tigers increasing 

in India, Russia, Nepal and Bhutan. 

Celebrate these amazing efforts to double tigers by giving everyone involved a double thumbs up! 

Find out how here: [länk] 

Texten är ackompanjerad av en bild på två tigrar som ligger och solar sig i en backe med 

texten #ThumbsUpForTigers inklistrad i hörnet. Inlägget är en del av en interaktiv kampanj 

inom Save Tigers Now där WWF uppmanar folk att delta genom att måla sina tummar 

tigerfärgade, lägga upp dessa på Facebook och därmed själva sprida meddelandet att ”tigrars 

ränder är lika unika som ett fingeravtryck”.  

Ur detta går det att urskilja åtminstone tre stora meddelanden. Det första stycket utgör det 

första; det går framåt för tigrarna och även för WWF. För att styrka det positiva i meddelandet 

nämner WWF det som ”Monday motivation” och spelar därmed också på premissen att 

måndagar är en dag som kräver lite extra motivation för att orkas med. Det andra meddelandet 

är en uppmaning till att fira och det tredje finns i den bifogade bilden, nämligen taggen 

ThumbsUpForTigers. Med sitt korta meddelande låter WWF sina fans därmed ta del av en 

mängd information. Det som sticker ut i detta exempel är dels WWFs uppmaning till att fira 
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genom att aktivt trycka på en länk – som i sin tur leder vidare till ännu en uppmaning och 

förklaring till hur detta deltagande ska gå till – men också att inlägget innehåller en hashtag. 

Meddelandet är därmed inte fullbordat förrän användaren själv har tagit initiativ till att 

undersöka denna länk och hashtag, vars innehåll i sig också uppmanar till interaktivitet. Detta 

hamnar under Kjeldsens kategori Mottagaraktivitet. Det räcker således inte att diskutera vad 

WWF vill säga endast i sitt inlägg, utan vad som sägs utanför måste också tas i åtanke. 

Meddelandet fortsätter utanför Facebooks ramar mot andra kanaler – en variabel som inte är 

inräknad i Lasswells modell. 

I Exempel 2 finner vi två enkla meddelande: Det är Global Tiger Day! Dessutom finner vi 

uppmaningen att användare ska berätta sina favoritsaker med tigrar (vilket indirekt också 

betyder att tigrar är bra). Inlägget innehåller egentligen inte så mycket information utan tycks 

endast finnas till som en positiv påminnelse om WWFs arbete med tigrarna. Explicit skulle vi 

kunna argumentera för att inläggets syfte faktiskt är att visa att arbetet fortsätter och att det 

gör så med framgång. 

Exempel 3 är en ordentlig ”likebomb”. Med 28,000 gillningar berättar WWF att en tigerhona 

med ungar har setts i Anyuisky nationalpark i Ryssland för första gången. Det är storslagna 

nyheter och även ett konkret bevis på att WWF har lyckats med sina ansträngningar. Genom 

att berätta de goda nyheterna validerar de sina månadsgivares gåvor med den största av 

belöningar: tigerungar!  

Så vad är det som egentligen sägs? Vi vet att de talar om hur bra tigrar är, men det finns 

naturligtvis en agenda bakom inläggen. Alla tre inlägg talar om WWFs arbete i en positiv 

bemärkelse, antingen för att stärka sitt eget ethos, belysa sina framgångar eller för att fira sina 

skyddsdjurs existens. Det bör också kommas ihåg att alla inlägg är delar i en kampanj och att 

de, även om de kan tas ur sin kontext, inte står på helt egna ben. Alla WWFs inlägg kring 

tigrar arbetar mot ett gemensamt mål: att öka tigerpopulationen. Men även om målet är ädelt 

måste inläggen dock ses som ett enda stort argument för att nå ett syfte, nämligen att folk ska 

donera pengar. Hela verksamhetens syfte är att samla in pengar och därmed måste även alla 

motiveringar till att rädda tigrarna läsas som ”donera”.  

I det första inlägget finner vi en länk till en hemsida, men utöver det finns det inga 

uppmaningar till att donera pengar. Trots avsaknandet av sådana uppmaningar är dock 

meddelandet tydligt; WWF vill ha fler månadsgivare. Genom att visa hur värdefulla tigrarna 

är och hur bra de arbetar för att bevara arten så släcks mycket tvivel hos dem som följer WWF 
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och skulle kunna tänka sig att donera, utan att verka för tjatiga. Att inte bifoga länkar eller 

uppmaningar till donationer tycks vara en medveten strategi. Deras konstanta uppdateringar är 

påminnelse nog och användaren blir dagligen påmind om WWFs arbete. De spelar till viss del 

på användarens skuldkänslor och vetskapen att de borde bli månadsgivare därför att de 

faktiskt älskar tigrar. WWF ger dem bara tillfälle att se detta, och det på uppenbara sätt. 

”What’s your favourite thing about tigers?” Kanske tänker då användaren: ”Their ears! Shoot, 

I DO love tigers… Maybe I should donate...”  

Strategin verkar fungera och på Facebook får WWF snabbt gensvar. Detta gensvar, som sker i 

form av kommentarer, gillningar och delningar, är unikt för sociala medier och är något som 

inte är inräknat i Lasswells modell. Därför kommer jag nu att gå över till Barnlunds modell, 

där feedback är en naturlig del av meddelandet. För det verkar inte räcka med att tänka på vad 

sändaren (WWF) säger eftersom att gensvaren från publiken är snabba och synliga. I 

kommentarerna nedanför inläggen dyker det upp både återkoppling och nya åsikter. 

Visserligen skulle en kommentar kunna ses som ett helt nytt meddelande och Lasswells 

modell skulle kunna startas om med kommentaren som utgångspunkt, men på grund av att de 

är så pass synliga och i nära relation med orginalmeddelandet så hamnar de utanför den linjära 

modellen. Om vi istället använder Barnlunds modell så skulle kommentarerna kunna ses som 

mottagarens del i meddelandet (som skickas fram och tillbaka mellan båda parter). När en 

sådan syn appliceras försvinner en stor del av behovet att kategorisera var i 

meddelandeprocessen vi befinner oss, vilket i sin tur gör att kommunikationen blir mer 

flytande. Men är dessa kommentarer tillräckligt innehållsrika för att kunna anses vara en del 

av meddelandet? 

I Exempel 2 finns det många kommentarer. 328 användare har lämnat kommentarer och det 

intressanta i det här exemplet är att de kommentarer som syns först (vilka också är de som har 

fått mest gillningar av andra användare) inte bara ger medhåll till WWFs meddelande utan 

också utvecklar det. Nedan följer två exempel: 

1. ”Tigers are beautiful. Not just because they are endangered animals but more than that. 

Tigers are [messengers] of the nature for human to preserve and take care of [their] 

surroundings. In Indonesia, there were so much tigers in Sumatera, Java and Bali. But the 

number is decreasing now. I hope we can get united to speak up that this beautiful creature 

still needs to be here, with us.” 
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2. ”I love this beautiful animal. I have a WWF sponsorship for many years now for the 

Siberian Tiger and I am happy to support the saving of these beauties.” 

Den första kommentaren svarar på WWFs fråga (What’s your favourite thing about tigers?) 

men utvecklar även sitt svar med tanken om att tigrarna inte bara är vackra utan också 

naturens egna budbärare i miljöbevaringsfrågan. Tigrarna måste inte endast bevaras på grund 

av sin skönhet utan också därför att de spelar en stor roll för människans insikt om att vi 

behöver ta hand om naturen runtomkring oss. Men även om en del av kommentaren innehåller 

nya delar så håller den sig inom ramen för inläggets syfte. Barnlund föreslår att meddelandet 

skickas fram och tillbaka mellan mottagare och sändare i en kontinuerlig process, men här 

verkar det som att meddelandet tar stopp när det har skickats mellan sändare  mottagare  

sändare. Det sker ingen ytterligare kommunikation från WWFs håll efter att mottagaren har 

svarat och därför anser jag att vi bör kalla denna kommunikation för feedback.  

Samtidigt syftar feedback att endast till att svara sändaren och det är här vi stöter på ett 

problem. För även om kommentarerna absolut är en form av feedback så syftar de inte bara 

till att visas för WWF utan är tillgängliga för alla som har ett Facebookonto. När en användare 

får syn på ett inlägg från WWF får den även syn på kommentarerna som finns under, vilket 

gör att dessa – oavsett karaktär eller innehåll – blir en del av meddelandet. De lyfts fram 

genom gillningar och svar från andra användare vilket gör att meddelandet fortsätter. WWF 

må begränsa sin kommunikation efter att det ursprungliga inlägget har publicerats men 

processen fortsätter tack vare användarnas delaktighet. 

Jag har tidigare ställt frågan huruvida interaktiviteten påverkar meddelandet i mina 

exempelinlägg och vi har nu etablerat att användarna är en viktig del i meddelandets 

utformning. Men förändrar den meddelandet? Förblir meddelandet så som WWF tänkt eller 

gör kommentarerna att en ny person skulle kunna uppfatta meddelandet annorlunda? 

Angående Exempel 2 är mitt svar är att interaktiviteten, den som gör det så lätt för mottagaren 

att delta, gör faktiskt inte så mycket för sändaren i våra exempel. Syftet är oförändrat och dess 

mål är fortfarande att locka månadsgivare. 

Exempel 3 däremot ter sig lite annorlunda. Där avslöjas stora nyheter vilka möts av blandade 

reaktioner och det dyker upp både upprörda och radikala åsikter: 

1. ”Thanks to President Putin. Despite of what [the] world has to say, he did his part on this 

project to save Siberian Tigers. ” 
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2. ”I agree WWF, I am a huge sponsor of yours. I actually think you should post way less 

obvious news. No locations, I am sure you are being stalked by assholes looping for a run.” 

3. ”It’s absolutely fantastic to hear these critically endangered tigers are still, against all odds, 

somehow managing to survive and breed. But why oh why are you telling all the flippin 

hunters and trappers in the world where they are.” 

Kommentar 1 gör mycket lite för WWF och det är först när en sådan kommentar dyker upp 

som vi kan börja se på kommentarerna som en del av en förändring av meddelandets tes. 

Putin är en kontroversiell person och någon som WWF inte tar upp i vardaglig diskurs, men 

det finns ett tydligt samarbete mellan WWF och den politiska makten i Ryssland.
20

  

Att det är Putin som ligger bakom ökningen av sibiriska tigrar är dock kanske en mindre 

populär insikt i västvärlden och det som händer när en sådan kommentar lämnas är att WWFs 

ursprungliga meddelande snabbt får en politisk ton. 

I kommentar 2 och 3 framförs tung kritik. Varför avslöjar WWF information kring tigrarnas 

plats när en av de största orsakerna till tigrarnas låga antal är tjuvskytte? Det 

kommentatorerna säger är att man borde tvivla på WWF, vilket i sin tur leder till att 

användare också borde tvivla på att skänka pengar. Dessa kommentarer står både i relation till 

WWFs meddelande men också på egna ben med egna synpunkter. Utifrån en transaktiv 

synvinkel blir dessa en del av meddelandet – vassa nog att få medhåll i form av gillningar och 

tillräckligt innehållsrika för att föra meddelandet framåt eller förändra det. Frågan är dock 

ifall detta är en önskad effekt för WWF eller inte.  
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5.3 In Which Channel?  

Under Lasswells tredje fråga, ”In Which Channel”, undersöks själva mediet som meddelandet 

sänds genom. I detta fall handlar det som bekant om Facebook, men i förlängningen även 

hemsidan.  

När ett meddelande går ut i traditionell media, till exempel i en tidning, har sändaren relativt 

bra koll på hur spridningen kommer att ske. Det kommer att publiceras så och så många 

exemplar, det finns så och så många prenumeranter och den kommer att säljas här och här. 

Visas annonsen i en Frida-tidning kan man tänka sig en viss målgrupp, visas den i DN en 

annan. Men när ett meddelande går ut på Facebook blir det desto svårare att veta hur 

plattformen kommer att hantera det individuella inlägget. Detta beror dels på Facebooks 

algoritmer, alltså de funktioner som ligger bakom hur inlägg rör sig på den virtuella 

plattformen. Men det ligger också en svårighet i att Facebook inte bara har en målgrupp utan 

väldigt, väldigt många. Både farmor, barnbarn och den hippa 20-åringen rör sig på Facebook 

och det som visas för var och en är uträknat genom, för gemene man, obegripliga algoritmer. 

Därmed blir Facebook också en komplicerad plattform att försöka skicka ut ett meddelande 

på. Till hjälp finns naturligtvis företagssidor som enskilda användare kan gilla, men det är 

ändå inte säkert att inlägget kommer att nå ut till alla som gillar. På grund av dessa svårigheter 

måste företag därför anpassa sig till det mer komplicerade läget.  

Eftersom Facebook är ett så pass oförutsägbart medium verkar det som att WWF gör det bästa 

av situationen. I Exempel 1 delar de en länk och skapar en hashtag, varav den ena leder bort 

till en mer kontrollerad kommunikationskanal (hemsidan) och den andra även vidare till flera 

plattformar. Hashtaggar är en integrerad del av Facebook men inte lika synlig som den är på 

till exempel Twitter eller Instagram. Genom att använda en hashtag skapar WWF därmed ett 

sätt att bevara kontrollen på informationsflödet inte bara Facebook utan även utanför 

plattformen. Därmed tar de kontroll över kanalen istället för att låta algoritmerna själva föra 

vidare meddelandet. Hashtags är enkla att skapa och meddelandet kan ofta vändas emot 

sändaren om en smart hashtag vinner mark
21

 och vi kan således anta att beslutet att skapa en 

hashtag i detta fall är på grund av nödvändigheten att kunna ha möjlighet att kontrollera 

                                                 
21

 I September 2016 startades en hashtag på Twitter av generationen ”Baby Boomers”. Den hette 

#HowToConfuseAMillennial och syftade till att poängtera all den lyx och bortskämdhet som ”Millenial”-

generationen lever med. Hashtaggen vändes snabbt emot dess skapare när millenials la fram politiska, kulturella 

och ekomoniska fakta och skaparna fick snabbt dra sig tillbaka.  

Alison Lynch, ”That How To Confuse a Millenial Hashtag went down well then”, Metro, 5/9 2016, 

http://metro.co.uk/2016/09/05/that-how-to-confuse-a-millennial-hashtag-went-down-well-then-6110078/ (2016-

12-05) 
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informationsflödet kring just denna interaktiva del av Save Tigers Now. Interaktiviteten i 

hashtaggens fall blir således inte bara en smart funktion för att sprida ett meddelande, utan 

också ett hot mot det som sändaren faktiskt vill säga. 

En annan funktion som både försvårar och förbättrar är delningsfunktionen. Tidigare 

diskuterade jag Kjeldsens teorier kring internetretorik och här kommer begreppet retorisk 

distribution in. Facebooks delningsfunktion är ett utmärkt exempel på denna distribution. 

Delningsaspekten kan absolut ses som en gynnande faktor – jag har tidigare nämnt att 

användarens egna ethos förstärker sändarens ethos när denne delar meddelandet på sin egna 

Facebooksida – men denna är också ett hinder på grund av den stora fragmenteringsrisken. 

WWF kan omöjligen styra hur användaren kommer att dela deras meddelande och förlorar 

således kontroll nästan direkt när det rör sig utanför deras gränser. I en delning kan 

användaren välja att själv lägga till text, ta bort från ursprungsmeddelandet eller att bara dela 

direkt utan modifikation. Inlägget kan delas i grupper, på vänners sidor eller på användarens 

egen sida, vilket gör att en fragmentering av meddelandet nästan är given. I föregående avsnitt 

diskuterades Exempel 3 och den provokativa ton som gavs av kommentarerna, men vad 

händer utanför WWFs egna sida? Inlägget har delats 1400 gånger – vad har sagts i dessa 

delningar? Inlägget kan ha spridits bland alla politiska inriktningar, klasser och grupper. 

Delningarna är således det mest farliga för den ursprungliga sändaren men samtidigt något av 

ett nödvändigt ont. 

Men denna distribution är inte bara negativ. För WWF innebär delningar och gillningar gratis 

reklam och en bekräftelse på att deras arbete är uppskattat. Facebook som kanal ger därmed 

något som klassiska medier inte kan ge – snabb återkoppling från sin publik. Om något ogillas 

visas det snabbt och kan åtgärdas, åtminstone på upphovsmannens egna sida där denne även 

har administratörsrättigheter. Om en tidningsannons mottags på fel sätt är det svårt att snabbt 

dra tillbaka den – den har redan gått ut i tryck – men ett Facebookinlägg kan redigeras, tas 

bort eller omarbetas inom minuter. Denna snabbhet är en del av klimatet på Facebook. De 

individuella användarna är lika vana vid det som företagen är och kommunikationen anpassas 

efter detta. Detta kan innebära svårigheter för meddelandes effektivitet. Hur når man ut till 

människor och övertygar dem om sin ståndpunkt när alla spelar efter samma regler och har 

samma möjligheter?  

Valet av Facebook som kanal gör alltså att WWF måste anpassa sitt meddelande för att så 

effektivt som möjligt stå ut bland mängden, nå ut till så många som möjligt och engagera sina 
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fans. Vikten av engagemang från användarna är stor, då delningar, likes och kommentarer gör 

att inlägget ses av otroligt många fler användare än de som bara gillar WWFs sida. De måste 

följa de oskrivna regler som Facebookanvändarna följer (när är det okej att dela, vad bör inte 

kommenteras på, vem vill en vara vän med, hur mycket reklam kan göras etc) för att inte 

krossa sitt ethos men samtidigt vara tillräckligt nytänkande och relaterbara för att väcka 

uppmärksamhet. Detta Facebookklimat skulle kunna kallas för ett slags Facebook-decorum. 

Ett företag måste anpassa sig efter den höga nivån av individer, vara snabba, personliga och 

tala på rätt sätt. Användandet av emojis i Exempel 2 är ett bra exempel på hur WWF anpassar 

sig till klimatet och följer ett visst beteende.  

Kanalen är en del av både Lasswells och Barnlunds modeller, men ett problem med frågan ”In 

Which Channel” är att den förutsätter att kommunikation förs via en kanal, medan vi i nuläget 

ofta rör oss mellan flera olika plattformar och kanaler när vi debatterar, söker information och 

kommunicerar. Även Barnlund förutsätter att meddelandet, även om det rör sig mellan 

sändare och mottagare, rör sig i samma kanal. I WWFs kampanj rör sig dock meddelandet 

mellan två olika plattformar; Facebook och hemsidan. Det som händer är alltså att 

meddelandet förs över till en annan kanal och där också utsätts för nya utmaningar. Ett inlägg 

på Facebook kan vara väl anpassat till just den plattformen men floppa totalt om samma 

taktiker används på till exempel Instagram. Därför är det faktiskt rimligt att ifrågasätta om det 

är värt att definiera en kanal som man jobbar i och istället fokusera på hur meddelandet kan 

bearbetas för att passa i många kanaler. För även om en hashtag inte har någon direkt funktion 

i en tidningsannons så finns det stor chans att individer kommer att plocka upp mobilen och 

snabbt söka på den där hashtaggen, oavsett om det är via Facebook, Twitter eller Instagram.  
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5.4 To Whom? 

Lasswells fjärde fråga diskuterar publiker. Vem riktar sig meddelandet till? I föregående 

avsnitt diskuterades svårigheten som Facebooks algoritmer och breda målgrupp för med sig 

när målgrupper och publiker analyseras, men i det här avsnittet kommer jag även att närma 

mig exemplen. Exempelinläggen ger en bra möjlighet till närläsning och jag kommer därför 

att försöka närma mig, utifrån Perelmans teorier, de auditorier som kan tänkas vara aktuella.  

Vi kan se många tilltänkta auditorier för exempelinläggen. Bara i Exempel 1, ett inlägg som 

bygger på delaktighet, kreativitet och kanske också en viss mån av naivitet. Överväg följande 

analys: Dels skulle inlägget kunna rikta sig till de mer aktiva Facebookanvändarna, dels till de 

kreativa och möjligen också till barn. De aktiva användarna lockas på grund av 

interaktiviteten i inlägget; de uppmanas till att dela vidare inlägget. De kreativa skulle lockas 

av den konstnärliga aspekten av att måla, fota och uttrycka sig estetiskt. Barn tycker generellt 

om att måla och pyssla, men även att fota och spela lite teater och därmed tycks inlägget 

kunna vara riktat till dem också. Dessa tre är väldigt svåra att tillsammans tryckas ihop till ett 

auditorium. Visst skulle vi kunna få in alla dessa roller i ett och samma auditorium – en 

individ skulle naturligtvis kunna vara både aktiv Facebookanvändare, kreativ och ung – men 

en kreativ person behöver naturligtvis inte vara varken ung eller aktiv på Facebook. Kan vi då 

påstå att dessa tre faktiskt är ett auditorium, även om deltagaren bara innehar en av dessa 

aspekter? Det som tycks vara en nyckeldel i detta auditorium är den aktiva 

Facebookanvändaren. För att kunna delta i kampanjen måste en vilja till att dela med sig 

finnas – en egenskap som vi finner hos de mer öppet aktiva användarna. Dock är detta en 

problematisk slutsats. Om vi utesluter resterande kvalitéer så kommer läsaren förmodligen 

snart förstå att WWFs enda auditorium i sådana fall består av ”de aktiva 

Facebookanvändarna”, vilket naturligtvis inte är sant. Hemsidan är fylld av aktiva användare 

– i juli 2016 mättes dessa till 1,65 miljarder användare i månaden
22

 – och majoriteten har inte 

tryckt ”Gilla” på WWF. Därför måste WWFs auditorium – om ett sådant finns – bestå av fler 

faktorer för att utgöra sitt egna specifika auditorium. 

Utöver dessa mindre publiker finns även ett större och övergripande auditorium – de som 

gillar WWFs Facebooksida. Där finns en generell önskan att rädda djuren och planeten, även 

om åsikterna om hur det bör göras såklart kan skilja sig åt. Det finns alltså ett flertal 

                                                 
22

 Facebook, Investor Relations, Facebook to Announce Third Quarter 2016 Results, 

https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2016/Facebook-to-Announce-Third-Quarter-2016-

Results/default.aspx (2016-11-02) 

https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2016/Facebook-to-Announce-Third-Quarter-2016-Results/default.aspx
https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2016/Facebook-to-Announce-Third-Quarter-2016-Results/default.aspx
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partikulära auditorier bara i exemplet ovan; WWFs mer allmänna ”jag vill rädda djuren”-

auditorium samt ett flertal mindre. Kort skulle vi kunna säga att det finns fyra partikulära 

auditorier. Dessa är på ett sätt beroende av varandra men kan inte sammanfogas till ett enda 

auditorium då de även går att paras ihop och tas bort från varandra i flera olika kombinationer 

utan att förlora sin relevans. Inte heller fungerar de helt själva; att man är kreativ eller att man 

gillar WWF är inte nog specifikt för att man ska lockas av meddelandet i Exempel 1. Däremot 

skulle man kunna vara både kreativ och gilla WWF utan att vara en aktiv Facebookanvändare 

och ändå lockas till att delta på något sätt; möjligheterna som Facebook som plattform ger 

sträcker sig som bekant utanför dess egna gränser. Vi behandlar således ett antal auditorier 

som är i symbios med varandra, och det som verkar hända är att ett partikulärt auditorium (de 

som vill rädda tigrarna) även fragmenteras och delas upp i mindre auditorier utan att själv 

förstöras. Vissa av dessa är beroende av de funktioner som Facebook erbjuder. För att vara en 

aktiv användare bör du nyttja de funktioner som erbjuds, kanske dela ett inlägg, kommentera 

eller gilla. Ett interaktivt inlägg erbjuder alltså en ny marknadsföringsvinkel – en vinkel som 

är så pass stor att den själv skapar ett auditorium som svarar till den.  

Men samtidigt är kanske dessa försök till att specificera auditorier utifrån ledtrådar i inlägget 

helt fel, för riktar sig kampanjen verkligen bara till dem som faktiskt deltar? För även om det 

är de som deltar som förmodligen kommer att dela sina egna ansträngningar så kommer deras 

vänner också att exponeras för kampanjen. I 5.2 ”Says What” diskuteras WWFs huvudsakliga 

syfte med sina inlägg och således kan vi konstatera att syftet bakom detta interaktiva inlägg 

fortfarande är att samla in pengar (för att rädda naturen). Därför kan inlägget – trots sin 

kreativa utformning – rikta sig till vänner, vänners vänner etc. En del av auditoriet, de som 

deltar i kampanjen, blir själva till sändare och meddelandet växer på grund av sin publik. En 

del tycker att meddelandet är bra, en del kommer att engagera sig och en del kommer att tycka 

att det är dåligt, men samtliga är ändå en del av inläggets auditorium.  

Auditoriet är därmed mer svårdefinierat. För även om detta specifika inlägg kan rikta sig till 

de fyra partikulära auditorierna som jag föreslog så växer det sig också större nästan av sig 

självt. Tanken är kanske att inlägget ska rikta sig till de som vill rädda tigrarna, men kan 

sedan vinna mark på grund av användarnas engagemang i kampanjen och att dessa delar 

vidare. Delaktigheten i sig kan komma att öka WWFs ethos och ”likeability”, vilket vidgar 

auditoriet ännu mer. 
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Situationen är likartad i de andra två exemplen. Exempel 2 ger också upphov till delaktighet, 

men på ett annat sätt. Uppmaningen ”Tell us your favourite thing about tigers” väljer inte ut 

någon specifik person utan är väldigt bred, vilket gör att inlägget kan rikta sig till många. 

Även där ligger fokus på både de som deltar (kommenterar) men även på deras vänner och 

vänners vänner. Dock är auditoriet något lättare att försöka identifiera här – de ber folk att 

”Tell us your favourite thing about tigers” och de som tycker om tigrar svarar. Den 

huvudsakliga målgruppen för ett sådant inlägg måste alltså vara de som tycker om tigrar. 

I Exempel 3 stöter vi, som tidigare nämnts, på mer kontroversiella åsikter. Från WWFs sida är 

syftet oförändrat och deras målgrupp är fortfarande de som tycker om tigrar, men nämnandet 

av Putin leder in på ett mer politiskt spår. Inlägget skapar även debatt kring den information 

som WWF delar (”borde ni verkligen berätta det här?”) vilket gör att vi ser splittrade åsikter. 

Auditoriet tycks bestå av både användare som är för att WWF lägger upp sådana nyheter och 

de som är emot.  

Min tanke är att det ibland är svårt att specificera vilken publik som ett inlägg riktar sig till 

och att det finns en oförutsägbarhet som gör att företag ofta måste gissa sig fram när de 

utformar sina inlägg. Möjligen är detta något som bara sker när kontroversiella inlägg dyker 

upp. Att tigrar är söta kommer nog de flesta hålla med om – men när WWF vädjar folk att 

skriva på listor eller att donera pengar för att stoppa till exempel oljeborrningen i Antarktis 

(för att rädda havet, isbjörnarna etc) så sker det en viss splittring. I en sådan fråga handlar det 

inte längre bara om empati utan där tas även andra viktiga aspekter av vårt samhälle i åtanke, 

så som ekonomiska frågor kring infrastruktur, energi och hållbarhet. Även om mottagaren 

skulle vilja rädda isbjörnarna skulle hen också vilja fortsätta att leva sitt normala liv där hen 

kör bil, äter importerad mat och köper importerade kläder. Denna individ kommer därmed att 

visa motvillighet – kanske kommer hen till och med att sluta att gilla WWFs sida. Är det den 

personen som WWFs inlägg vänder sig till eller är det den mer positivt inställda mottagaren 

som redan är med på premisserna som WWF lägger fram? Vi har sett i exemplen att det nog 

kan röra sig om båda, men att det motvilliga auditoriet snarare dras in på grund av 

användarnas delningsförmåga. 

Analyser och gissningar kan alltså göras utifrån de punkter som kan utläsas i inläggen och nog 

kan vi gissa vem som meddelandet är riktat till, men det betyder inte att det är till dem som 

meddelandet faktiskt når fram till. Visserligen är detta ett problem som alla meddelanden 

kommer att stöta på oavsett kanal, men Facebook gör det desto svårare för oss. Inte nog med 
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att kodningen bakom plattformen bestämmer vem som ska se vad – användare som delar 

vidare material kan dessutom välja att dölja sina profiler och inlägg för i princip vem som 

helst. Därför går det heller inte att försöka närma sig individer i publiken; plattformens 

säkerhetsutformning stoppar oss. 
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5.5 With What Effect?  

Den sista frågan i Lasswells modell handlar om vilken effekt meddelandet har. Det här blir 

såklart en svår fråga att besvara i denna uppsats då jag inte undersöker någon form av statistik 

eller fokuserar på deras framgång tack vare kampanjen. Därför har jag valt att se på Lasswells 

sista fråga mer som ett sätt att sammanfatta det som händer när övriga frågor har besvarats. 

Vad händer egentligen när en klassisk modell appliceras på ett modernt medium? Vad blir den 

slutgiltiga effekten utifrån Lasswells struktur?  

Den första slutsatsen är att Lasswells modell, i sin originalform, belastas för tungt när den 

används på Facebook. Detta är inte på grund av sina frågor utan snarare på grund av att 

interaktiviteten som kanalen erbjuder öppnar för helt nya analysmöjligheter. ”Who?” kan 

användas för att analysera två typer av sändare, både WWF och deras publik. Meddelandet rör 

sig i en kontinuerlig process, så som Barnlund föreslår i sin modell, men riskerar hela tiden att 

försvinna bort från synfältet när det delas vidare på privata sidor och andra plattformar. Vem 

som är sändaren kan ibland bli suddigt. I frågan ”Says What?” får användarnas delaktighet 

ytterligare plats – deras bidrag är ibland så pass starka att hela meddelandet tar sig an en ny 

form. ”In Which Channel?” belyser i det här fallet endast möjligheterna/svårigheterna med 

Facebook som kanal, vilket också leder till att ett Facebookdecorum måste tas i åtanke. När vi 

sedan närmar oss publiken i ”To Whom?” upptäcker vi att detta är en svår kategori, speciellt 

när Facebook ger stor möjlighet till interaktiva inlägg.  

Det som avslöjas av Lasswells modell är således användarnas betydelse. Redan från början är 

det dessa som bryter Lasswells struktur och dels också Barnlunds. Möjligheten att 

kommentera, dela och förflytta ett meddelande mellan kanaler genom till exempel hashtags är 

inte inräknat i varken Lasswell eller Barnlunds modeller och inte heller det stora inflytande 

som kommentarerna kan få. Kommentarsfältet är den del som är mest synlig och också den 

som skapar mest kontrovers. Där uppenbarar sig inte bara konflikter utan också nya (eller en 

omformning) meddelanden. Det intressanta här är att det är flera processer igång samtidigt. 

Till vissa når det ursprungliga meddelandet fram och det visas genom gillningar eller 

delningar, men i en del fall omformas detta när användare kritiserar och kommenterar. Vi ser 

det speciellt i Bilaga 3 när ”Shelley Lowe” ger medhåll för WWFs meddelande genom att ge 

dem beröm, men också snabbt vänder på situationen och tar upp ett nytt ämne; nämligen 

problemet med tjuvskyttar. Lowe får i sin tur en dubbel publik, dels i form av de användare 

som gillar hennes kommentar och dels i själva WWF som är mottagare av hennes feedback. 

Hon har i sin tur förvandlats till både mottagare och sändare. Lasswells modell tar inte riktigt 
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denna dubbelhet i åtanke, men även Barnlunds modell stöter på problem. Förvisso visar 

Barnlund att mottagaren och sändaren är samma person, men hans modell tyder också på att 

det är samma meddelande och publik som florerar mellan parterna, medan när vi tittar på vårt 

exempel så skapas inte bara ett nytt meddelande utan också en helt ny publik. Därmed måste 

vi konstatera att kommentarerna inte bara står ensamma och utan bidrag, utan att 

kommentarerna faktiskt blir budskapet. När WWF frågar om folks favoritsaker med tigrar är 

det deras kärlek och engagemang som lyser igenom, vilket förmodligen är det som WWF har 

varit ute efter hela tiden. Tillsammans med sitt auditorium, oavsett vilket detta är, byggs ett 

starkare meddelande upp. Inläggen lockar månadsgivare men skapar också debatt – en debatt 

som sprids på grund av den valda kanalens algoritmer och användarnas oförutsägbarhet.  

Effekten av strukturen blir således insikten om att användarna och interaktiviteten är det 

viktigaste för WWFs kommunikation på Facebook. Kjeldsens begrepp mottagaraktivitet blir 

därför central för denna tanke och belyser den stora skillnaden mellan kommunikation online 

och traditionell kommunikation. Att ” talaren har gått från att tala till publiken till att tala med 

publiken”
23

 tycks vara ett faktum; denna insikt om publikens vikt är central för 

Facebookkommunikation.  

 

 

  

                                                 
23

 Kjeldsen 2014, s.348 
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6. Avslutande diskussion 

Kommunikation idag är annorlunda än den var när Harold Lasswell skapade sin 

kommunikationsmodell. Att internetretorik har andra förutsättningar än den mer traditionella 

retoriken har vi nog alla listat ut, men jag har i den här uppsatsen försökt att visa på vilka sätt 

som Facebook utmärker sig. Facebookkommunikation är i sig en unik del av kommunikation 

online och syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur moderna sociala medier 

fungerar i relation till Lasswell och Barnlunds modeller för att analysera deras hållbarhet. Går 

det att förstå Facebookkommunikation utifrån Lasswell? Ja, med modifikation. I min analys 

har jag visat att Lasswells och Barnlunds modeller är användbara men att de måste 

kompletteras, då de saknar viktiga aspekter. Jag anser att Lasswells linjära modell i sin 

originalform inte är den mest optimala för en retorisk analys på Facebook utan måste 

kompletteras med ytterligare kategorier för att kunna behandla kontexten den befinner sig 

inom, så som Zachary S. Sapienza, Narayanan Iyer och Aaron S Veenstra föreslår i sin 

forskning. För en effektiv analys av Facebookkommunikation krävs ett cirkulärt perspektiv, 

även om det linjära hjälper att skapa struktur. Därför tror jag att en analys av 

Facebookkommunikation är som mest effektiv när både en linjär och en cirkulär (eller 

transaktiv) modell kombineras. 

Genom att använda Lasswells och Barnlunds modeller har jag gått igenom de moment som 

traditionellt ansetts viktiga, så som sändare, mottagare och kanal. Det som har visat sig är att 

en ny aspekt av kommunikation står ut, nämligen interaktivitetens betydelse. Användarna 

både deltar, skapar, sprider och omformar meddelandet när de själva blir sändare och 

distributörer. Men kommunikation idag är mångfacetterad inte bara på grund av dess 

interaktivitet utan också på grund av dess rörlighet. Kanaler integrerar med varandra snabbt, 

vilket gör att sändaren måste tänka över sitt meddelandes hållbarhet inte bara på till exempel 

Facebook utan även på Instagram, Twitter etc. Kommunikationsmodeller idag är inställda på 

att kommunikation förs i en kanal och jag tror att det är viktigt att ställa frågan vad 

konsekvenserna egentligen blir av att den inte gör det. Luckan som detta sammanfogande av 

kanaler har skapat är således ett möjligt ämne för framtida forskning. 

 

  



29 
 

Källförteckning  

 

Barnlund, Dean C. ”Toward a Meaning-Centered Philosophy of Communication”,  ETC: A 

Review of General Semantics, vol. 20, no. 4, Oxford University Press, 1963 

Bryson, Lyman (red.), The communication of ideas: a series of addresses, Institute for 

Religious and Social Studies, New York, 1948 

Choudhry K. Niteesh, Greene, A. Jeremy, Kilabuk, Elaine, Shrank H. William,”Online Social 

Networking by Patients with Diabetes: A Qualitative Evaluation of Communication with 

Facebook”, Journal of General Internal Medicine, Volym 26, Nr 3, 2011 

Dattaro, Laura, ”Vladimir Putin Really Loves Tigers — And It's Actually Making a 

Difference in the World”, Vice News, 2015 

Decaire, Christina, ”Facebook: Challenges and Opportunities for Business Communication 

Students”, Business Communication Quarterly, Volym 73, Nr 4, 2010 

Facebook, ”Facebook to Announce Third Quarter 2016 Results”, Investor Relations, 2016 

Gornikel, Nicole, Hutter, Katarina, Niemand, Thomas,”Who Says What to Whom in 

Facebook With What Effect? Investigating Electronic Word of Mouth Communication With 

the Lasswell Formula”, Researchgate, 2013  

Iyer, Narayanan, Sapienza, Zachary S., Veenstra, Aaron S., ”Reading Lasswell’s Model of 

Communication Backward: Three Scholarly Misconceptions.” Mass Communication and 

Society, Volym 18, 2015 

Johnston, Ian, ”Giant pandas are no longer 'endangered', global experts declare”, The 

Independent, 2016 

Lynch, Alison, ”That How To Confuse a Millenial Hashtag went down well then”, Metro, 

2016 

Perelman, Chaïm, Retorikens Imperium, Ödåkra, Retorikförlaget, 2013 

Mortensen, C. David (red.), Communication theory, 2. ed., Transaction Publ., New 

Brunswick, NJ, 2008  



30 
 

Stemper, Bobby, Marketing with Emojis: The 20 Best & Worst Emoji Marketing 

Campaigns”, AdHawk, 2016 

Viklund, Jon, Mehrens, Patrik & Fischer, Otto (red.), Retorisk kritik: teori och metod i 

retorisk analys, Retorikförlaget, Ödåkra, 2014 

Salwen, Michael Brian & Stacks, Don W. (red.), An Integrated approach to communication 

theory and research, Lawrence Erlbaum, Mahwah, N.J., 1996 

Westling, Mike,”Expanding the Public Sphere: The Impact of Facebook on Political 

Communication”, Researchgate, UW, Madison, 2007 

WWF,”World Wildlife Fund Announces Partnership with Leonardo DiCaprio to Save Tigers 

Now”, 2010  



31 
 

Bilaga 1 -”ThumbsUpForTigers” 

 

 

 



32 
 

Bilaga 2 – ”Tell us your favourite things about tigers” 
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Bilaga 3 – ”Great news!” 
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